Bài học cho Úc từ việc tăng đột biến dịch COVID-19 ở Melbourne

Sự gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm COVID-19 gần đây tại các khu vực ở Melbourne
thật đáng thất vọng, nhưng chúng tôi luôn cho rằng sẽ có thêm nhiều ca nhiễm. Đây là lời nhắc
nhở quan trọng cho cả nước.
Điều quan trọng là chúng ta học được những bài học từ những việc gia tăng đột biến này, hay
chúng ta sẽ có nguy cơ gặp thêm nhiều ca nhiễm bệnh trên khắp nước Úc, gây nguy hiểm cho
những gì chúng ta đã hết sức nỗ lực để đạt được trong cuộc chiến chống lại COVID-19.
Một thông điệp quan trọng mà tôi muốn nhấn mạnh thêm là, mặc dù thành công trong việc
chống lại COVID-19, chúng ta không ở vào giai đoạn có thể quay lại cách sống cũ như trước khi
xảy ra đại dịch ở Úc. Virus vẫn còn, và sẽ tồn tại một thời gian khá lâu - và tình hình quốc tế
tiếp tục trở nên tồi tệ hơn, không khả quan hơn.
Sự gia tăng đột biến ở Victoria cho thấy việc bùng phát dễ dàng như thế nào nếu chúng ta
không tiếp tục thực hiện biện pháp giãn cách xã hội, giữ vệ sinh tốt và ở nhà khi bị bệnh. Đây
cũng là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tải xuống ứng dụng COVIDSafe để các cơ
quan y tế có thể nhanh chóng tìm thấy các mối tiếp xúc gần của những người được xác nhận
đã nhiễm COVID-19.
Các ‘thám tử phát hiện dịch bệnh’ có thể tìm thấy các mối tiếp xúc gần càng nhanh, thì họ càng
nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của virus.
Vậy bài học chúng ta học được từ việc gia tăng đột biến nạn dịch ở Melbourne là gì? Một số
lượng đáng kể các trường hợp nhiễm mới có liên quan đến các cuộc họp mặt gia đình.
Điều này cho chúng ta biết gì? Có vẻ như một số người Úc không nhận thức rõ rằng COVID-19
có thể nguy hiểm, ngay cả trong số những người họ biết rõ - bao gồm cả những người trong gia
đình.
Vì các hạn chế đối với COVID-19 đã được nới lỏng và nhiều người có thể gặp nhau tại nhà và
các nơi như khách sạn và nhà hàng, một số người Úc đang chọn giao tiếp ở một khoảng không
cách an toàn. Điều này gây nguy cơ cho những người khác, điển hình là những người cao tuổi
trong gia đình, dễ bị tổn thương hơn trong việc chống lại những tác động của COVID-19, cũng
như cả cộng đồng lớn hơn.
Vì vậy, nếu bạn đi ăn uống với bạn bè ở một nơi hoặc tại nhà một người nào đó, vui lòng đảm
bảo an toàn bằng cách duy trì giãn cách xã hội thích hợp.
Tôi khuyến khích bạn chia sẻ thông điệp quan trọng này với những người trong gia đình, bạn
bè, hàng xóm, và khắp cộng đồng cũng như mạng lưới kinh doanh của bạn.
Sự gia tăng đột biến ở Victoria cũng cho chúng ta biết rằng cần tiếp tục làm việc để đưa những
thông điệp chính về thực hành giãn cách xã hội và vệ sinh tốt, đồng thời tải ứng dụng
COVIDSafe, đến các cộng đồng mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính.
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Nhiều nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo các cộng đồng đa văn hóa của chúng ta được cập
nhật thông tin khi đại dịch COVID-19 đã và đang tiến triển.
Ví dụ, thông tin chính để giúp các cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp đã được dịch sang 63
ngôn ngữ.
Đã có hơn 900.000 lượt xem trang duy nhất trên mạng về Thông tin COVID-19 bằng ngôn ngữ
của bạn từ khi được đăng lên.
Bộ Nội vụ Khối thịnh vượng chung (The Commonwealth Department of Home Affairs), thông
qua các nhân viên liên lạc cộng đồng, đã liên lạc hơn 4.300 lần với các nhóm cộng đồng đa văn
hóa trên toàn quốc kể từ khi đại dịch bắt đầu.
Ngoài ra, rõ ràng là một số người có thể lo lắng về việc xét nghiệm COVID-19 khi họ không cần
phải như vậy. Do đó, hãy để tôi trấn an mọi người về một số mặt: xét nghiệm tại một Phòng
khám về đường Hô hấp của Bác sĩ Đa khoa do Chính phủ Úc tài trợ là hoàn toàn miễn phí - và
bạn không cần thẻ Medicare.
Để đánh bại COVID-19 cần cả một chặng đường dài, và bây giờ không phải là lúc để tự mãn.
Hãy tiếp tục thực hành giãn cách xã hội và vệ sinh tốt. Và xin vui lòng ở nhà nếu bạn thấy
không khỏe.
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